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Período Objetivos Unidades de trabalho 
Nº 

Médio 
total 

Aulas previstas 
Nº 
Aulas 

Observações 

1ºP 

Técnica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Representação 

 Analisar o fenómeno de decomposição da cor através do prisma de Newton. 

 Reconhecer a influência dos elementos luz ‐ cor na perceção visual dos 
espaços, formas e objetos Identificar e explorar as propriedades e 
qualidades da luz ‐ cor, em diversos suportes e contextos Distinguir e usar a 
mistura aditiva e mistura subtrativa para combinar cores (cores primárias e 
secundárias; sistema cor ‐ luz /RGB; sistema cor ‐ pigmento/CMYK; 
impressão; pigmentos; etc.). 

 Empregar contrastes de luz ‐ cor no desenvolvimento de produções plásticas 
(claro/escuro; quente/frio; cores neutras; cores complementares; extensão; 
sucessivo; simultâneo; etc.). 

 Reconhecer e distinguir a atividade de teóricos da luz ‐ cor (físicos; artistas; 
etc.). Identificar e explorar a textura, identificando ‐ a em espaços ou 
produtos (rugosa, lisa, brilhante, baça, áspera, macia, tácteis, artificiais, 
visuais; etc.). 

 Distinguir e utilizar a noção de composição em diferentes produções 
plásticas (proporção; configuração; composição formal; campo retangular: 
medianas e diagonais; peso visual das formas: situação, dimensão, cor, 
textura, movimento; etc.).  

 Explorar e desenvolver tipologias de estruturas (maciças; moduladas; em 
concha; naturais; construídas pelo homem; malhas; módulo; padrão; etc.).  

 Distinguir e caracterizar a expressão do movimento (movimento implícito; 
repetição de formas: translação, rotação, rebatimento; expressão estática; 
expressão dinâmica; etc.). 

 Decompor um objeto simples, identificando os seus constituintes formais. 
 

24 

Apresentação 2 Os diferentes objetivos a 
desenvolver na disciplina 
de Educação Visual não 
pressupõem uma 
abordagem sequencial. 
As unidades de trabalho 
enunciadas na seguinte 
grelha encontram-se 
organizadas de acordo 
com uma determinada 
estrutura não significa 
que essa ordem seja um 
critério a seguir 
sistematicamente. 
Esta articulação pode 
concretizar-se a partir de 
diferentes âmbitos de 
decisão nomeadamente 
nos conselhos: 
Pedagógico, de 
Disciplina e de Turma 
privilegiando uma 
abordagem 
transdisciplinar. 
 

Avaliação diagnóstica 2 

Aulas de progressão 
nos conteúdos 

20 

Outras 0 

Avaliação e 
Autoavaliação 

2 



 

A Coordenadora de Disciplina 

Lisete Reto 

Portela, 16 de Setembro 2015 

 

2ºP Discurso 

 Identificar e analisar os signos da comunicação visual quotidiana. 

 Distinguir e reconhecer o poder das imagens que induzem raciocínios 
(imagens: visuais, olfativas, auditivas; denotação; conotação; informação; 
emoções intensas; impacto visual; lógica visual; metáfora visual; etc.). 

 Analisar e interpretar a importância da imagem publicitária no quotidiano.  

 Explorar e dominar o design de comunicação.  

 Dominar conceitos de paginação, segundo as noções implícitas no design de 
comunicação. 

 Saber decompor uma curta‐metragem ou um anúncio televisivo português 
(elementos; espaços; story‐board; etc.). 

24 

  

Aulas de progressão 
nos conteúdos 

18 

Outras 0 

Avaliação e 
Autoavaliação 

2 

3ºP Projeto 

 Identificar e valorizar o contexto de onde vem a arquitetura. 

 Reconhecer e descrever a metodologia da arquitetura (enunciação do 
problema; análise do lugar: histórica, enquadramento e levantamento 
geográfico; programa: tipologia de projeto; conceito e aplicação do 
conceito ao projeto; etc.). 

 Identificar disciplinas que integram a arquitetura (estruturas; 
construções; etc.). 

 Distinguir e analisar as diversas áreas da arquitetura. 

 Conceber soluções criativas para um espaço vivencial, no âmbito da 
ecologia urbana, aplicando princípios básicos da arquitetura.   

 
 

14 

  

Aulas de progressão 
nos conteúdos 

16 

Outras 2 

Avaliação e 
Autoavaliação 

2 


